B. ULOTKA

INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Nobilis SG 9R liofdlizat i rozpuszczalnik do sporzadzania zawiesiny do wstraykiwan dla kur
1.

NAZWA 1 ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWORCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERIL JEZELI JEST INNY

Podmiot
Intervet
Wim de
5831 AN
Holandia

2.

odpowiedzialny oraz wytworca:
International B.V.
Korverstraat 35
Boxmeer

NAZWA

PRODUKTU

LECZNICZEGO WETERYNARYJINEGO

Nobilis SG 9R hofslizat 1 rozpuszezalnik do sporzadzama zawicsiny do wstrzykiwan dla kur

3.
1

SKLAD JAKOSCIOWY IT ILOSCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ-YCH)
dawka

szEzepionki

Zawiera:

-

- atenuowany szczep 9R Sabwouella salfinarwr, nie mniej niz 2 x 10 CFU i nie wieeej niz 2 x 10"
CFU

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Szezepienie przyszlych mosck towarowych przeciwko zakaZemom Sahsouekr gallinarur (tyfus
kur).
Odpornosc powstaje w ciagu 3 tygodni od ostatmicgo szczepienia i utrzymuje sie przez okres 12
tygodnL.
5. PRZECIWWSKAZANIA
Brak.

6.

DZIALANIA NIEPOZADANE

Nicznane.

CO

wystapicniu

dzialan

niepoZadanych

po

podanmiu

tego

produktu

lub

Zaobserwowaniu

jakichkolwiek niepokojacych objawoéw nie wymienionvch w ulotce (w tm rowniez objawow u
czlowicka na skutck kontaktu z lekiem), nalezy powiadomi€ wla$ciwego lekarza weterynarii,
podmiot odpowiëdzialny lub Uizad Rejestracji Produktow |.eczniczvch, Wyrobéw Medvcznvchi
Produktow
Biobojczych.
Formularz zgloszeniowy
nalezy pobraé ze stronv intermetowej

hrep:/ /www,urpl.gov.pl (Pion Produktow Leczniczych Weterynarvjnvch).
7.

DOCELOWE

GATUNKI

ZWIERZAT

MM ura.

8.
DAWKOWANIE I DROGA(ID PODANIA
SzEzepionke nalezy podawac w dawce (2 ml na 1 praka, podskérmie w doogonowa
CZESC SEVL.
Pierwsze szezepienie mozna przeprowadzic u zdrowych kurczat w wicku 6 tygodm.

Falecane jest powtorne szezepienie po uplywie 8 rgodni od pierwszego szczepiemias

grzbietowa

W

celu

utrzymania

odpornotci

przeciwko

Salwouefla sellinarmu,

zalecane

jest

prowadzenie

szELEpien przypominajaeych, co 12 tygodni.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDLOWEGO PODANIA
Przvygotowanie s2czepionki:
Liofsdizat (1000 dawek) malezy rozpugcié przy uiyciu odpowiednie) ilo$ci
przeznaczonego do wstrzykiwan (200 mh. Sterylma straykawka pobrac
rozpuszczalnika 7 butelki i wprowadzié do burelki ze szczepionka. Wstrzasaé
calkowitego rozpuszczenia liofslizatu. Pobraé zawartos€ butelka do strzykawki i

rozpuszczalmika
nicwiclka ios€
energicznie do
wprowadzié do

butelki z rozpuszezalnikiem. WStrzasnaé energicznie. Niezwlocznie rozpoczaé szczepienie.

10. OKRES(-Y) KARENCJI
Zero dni.

11. SPECJALNE
SRODKI
ITRANSPORCIE

OSTROZNOSCI

PRZY

PRZECHOWYWANIU

Przechowywaé w miejscu niedostepnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywa€ w lodéwce

(2-8 “C). Chronmi€ przed swiatlem. Nie ZamMmraZAÉ,

Rozpuszezalnik moze bvé przechowywany osobno w temperaturze ponizej 25 “C,
Nie uzvwaé po uplywie tetminu podanego na etykiecie.
Fuvé w ciggu 2 godzin po rekonstvtucji zgodnie z instrukeja.

12. SPECJALNE OSTRZEZENIAI SRODKI OSTROZNOSCI, JEZELI KONIECZNE
SZczep zawarty w produkcie moëc bv€ iolowanv z materialu pobranego Pos mortem przez
dluzszy okres czasu, zaleznie od startusu zdrowotnego ptakéw. Szczep zawarty w szczepionce nie
moze bvé odrézmony od patogennego szorstkicgo szezepu terenowego #Salmaaella galfinarm co
moze uniemozliwia€ przy Zastosowaniu rurynowych merod diagmostycznych odréznienic
szczEepêw terenowych Salsaaella galluarte od szczepu szczepionkowego.
Przypadkowe wstraykniecie moze prowadzic do powstania reakcji o charakterze miejscowym.
Falecane jest zasiegniecie poradv lekarza.

Nie stosowaé u ptakow w okresie nie$nosci i na 2 tygodnie przed rozpoczeeiem okresu me$nosei.
Stosowanie antybiorykiw oraz innvch substancji wykazujacvch og6lnoustrojowe dzalanie
przeciwbakteryjne powinno bré wstrzymane w oktesie 7 dii poprzcdzajacych szczepiente do 14
dni po szczepieniu.

Szezepienie Nobilis SG 9R moze bré wlaczone do progtamu immunoprofilaktyki niosek.
Szczepione

ptaki moga

wykazvwa€

falszywa dodatnia reakcje w tescie aglurynacji na obecnos€

zakazenia Yafwouella padloraa - sallinarrmu. Vego rodzaju reakcje w stadach poddanvch szezepieniu

powinny

bré

przeciweiala

potwierdzone

ozmaczeniem

Sahouefla paliorme - gallinarwe.

miana

Nana

dodatnia

surowica

o wartoscd

Zawierajaca

ponizej

16 nalezy

speevficzne

uena€

za

negatywne.

Fgodnie z wymagantami dotvezaevmi bezpieczenstwa szezepionki przedstawiono wynikt badan
po podaniu

1-kromej

dawki szczepionki droga podskorna.

szezepionka jest bezpieezna.

Uzyskane wyniki badan wskazuja, Ze

Niekicdv w micjseu szczepienia pojawia sit niewielki ustepujacv obrzek.
Nie miesza€

7 innymi produkumi

leczniczvmi.

13. SZCZEGOLNE

SRODKI

OSTROZNOSCI

DOTYCZACE

UNIESZKODLIWIANIA
NIE
ZUZYTEGO
PRODUKTU
LECZNICZEGO
WETERYNARYJNEGO
LUB
ODPADOW
POCHODZACYCH
Z
TEGO
PRODUKTU, JEZELI MA TO ZASTOSOWANIE
Lekêw nie nalezy usuwa€ do kanalizacji ant wyrzucaé do $mieci.
O sposoby usuni€cia bezuzytecznych lekéw zapytaj lekarza weterynarii. Pozwola one na lepsza

ochrone $todowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA

LUB OSTATNIE] ZMIANY TEKSTU ULOTKI

13. INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, nale#y
kontaktowa€ sie z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

Liofdizat: butelki ze sakla Zawierajace 1000 dawek szezepionki, pakowane pojedynczo lub po 10
sztuk w pudelka tekturowe.
Rozpuszezalnik do wstrzykiwan

dla szczepionek

linii Nobilis: opakowania ze szkla, polterlenu

lab plastkowe wielowarstwowe (MLP) zawierajace 200 ml rozpuszczalnika.

